ZÁŽITKY PLNÉ ZDRAVÍ

Luxury Spa & Medical Wellness Hotel**** S
KARLOVY VARY

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA WELLNESS A LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ
HOTELU PREZIDENT V KARLOVÝCH VARECH
(pro období 20.01.2022 - 22.12.2022)

LUXURY SPA & MEDICAL WELLNESS
HOTEL PREZIDENT ****S
Moravská 3, 360 01 Karlovy Vary
Czech Republic
Tel: +420 355 319 111, +420 355 319 661
reservation@hotelprezident.cz
www.hotelprezident.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Využijte příspěvek na lázně
od 2 000 Kč na osobu a 6 nocí.
12 nocí v lázních pro 2 osoby
= příspěvek až 8 000 Kč

... A NAVÍC
Zvýhodněné nabídky mohou využít
nejen zaměstnanci firmy, ale také
jejich rodinní příslušníci a blízcí.
Stačí se odvolat na tuto nabídku.

enjoy the difference…

enjoy the difference…

Ve spolupráci s Českou Asociací Treasury jsme pro Vás připravili nabídku wellness a léčebných pobytů v hotelu Prezident v Karlových
Varech za zvýhodněné ceny. Upevněte svoji imunitu, načerpejte
nové síly a užijte si luxusní dovolenou za neopakovatelně výhodnou cenu! Pitná kúra karlovarských minerálních pramenů má
blahodárný vliv na stav trávícího ústrojí a přispívá k celkové regeneraci všech buněk. Právě buněčná imunita společně s dobře
fungujícím zažíváním jsou zásadní pro obranyschopnost našeho
organismu v boji s viry a bakteriemi. Neváhejte a udělejte to nejlepší pro své zdraví! Kontaktujte nás, rádi Vám s výběrem a s Vaší
rezervací pomůžeme. Firmám nabízíme program pro skupiny šitý
na míru.
Designový Spa & Medical Wellness hotel Prezident**** je synonymem pro nejkvalitnější lázeňskou péči, gastronomické zážitky
a nejrozsáhlejší nabídku wellness služeb v Karlových Varech. Právě pro tyto atributy, profesionální servis a přátelskou atmosféru
si náš hotel ke svému oddychu a relaxaci vybírá řada významných osobností, mezi něž patřil i prezident Václav Havel. Video
vzkazy některých našich známých hostů naleznete na konci této
nabídky.
Široký výběr služeb čítá přes 100 druhů wellness a kosmetických
procedur, kterými Vás budeme hýčkat. Náš Wellness resort se 7
druhy saunových kabin, privátními Spa suity, profesionálním fitness či plaveckým bazénem zdobeným polodrahokamem onyx
přinese relaxaci a odpočinek Vašemu tělu i mysli. A ta nejkvalitnější lázeňská péče našich profesionálních fyzioterapeutů pod

vedením MUDr. Milady Sárové - světově uznávaného odborníka
v balneologii a vnitřním lékařství, Vám zajistí ozdravení celého těla,
posílí přirozenou imunitu a přispěje k prevenci před závažnými civilizačními onemocněními. Kromě léčby zažívacích a metabolických
onemocnění, cukrovky či obezity se specializujeme také na léčbu
stresu či únavového syndromu, při níž využíváme nejmodernější diagnostiku a unikátní procedury jako floating, bazén simulující stav
beztíže díky vodě salinity Mrtvého moře.
Hotel disponuje skvělou polohou v srdci historických Karlových Varů,
jen pár kroků od Vřídla, která vybízí k objevování samotného města
i jeho lázeňských lesů se 180 kilometry stezek a množstvím vyhlídek
a rozhleden. Čistá okolní příroda a sousedící hory jsou ideální pro
cyklisty a turistiku. V zimě nabízí Krušné hory až 20 skiareálů pro sjezdové lyžování a rozsáhlou sít upravených běžeckých tras. Překvapí
Vás množství historických památek, hradů, zámků, muzeí či zaniklých dolů a dalších zajímavých míst, kam získáte bezplatný vstup
díky Region card.
Myslíme také na gurmány v rámci bohaté nabídky našich i světových specialit, vyhlášené dietní či bezmasé kuchyně. Pořádáme
řízené degustace moravských BIO vín se zástupci Vinařství Špalek
- vítěze titulu vinařství roku, s nimiž náš šéfkuchař snoubí vybrané pokrmy. Ne nadarmo je náš hotel v ulici Moravská :) A ve chvílích, kdy
si budete užívat své procedury se o Vaše ratolesti rádi postaráme.
Tak neváhejte a přijeďte se přesvědčit!
Těšíme se na Vaši návštěvu…

enjoy the difference…

Než Vám představíme nabídku našich lákavých balíčků, rádi bychom ukázali, že
Karlovy Vary nejsou jenom krásné historické město s jedinečnou architekturou,
ale že jsou místem čisté přírody a nepřeberných možností celoročního aktivního
vyžití pro Vás i celou rodinu. Zde je pouze několik z mnoha našich tipů.

PŘEHRÁT VIDEO

Rádi budeme Vašimi průvodci a pomůžeme odhalit řadu nečekaných míst a zážitků.
Užijte si dovolenou plnou zdraví v hotelu Prezident!
Naše tipy: trailpark.cz | mestozazitku.cz/#kultura | mestozazitku.cz/region-card

enjoy the difference…

Využijte pro tento pobyt příspěvek na lázně od 2 000 Kč na osobu a 6 nocí.
12 nocí v lázních pro 2 osoby = příspěvek až 8 000 Kč

LÉČEBNÝ POBYT LIGHT

6 nocí

Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

z
z
z
z

sklenička Prosecca na přivítanou

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

ubytování v komfortním pokoji

• vstupní lékařská prohlídka

polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

• sestavení individuálního

volný vstup do Wellness Resortu hotelu

terapeutického programu

{ bazén a fitness (8:00-21:00),
{ saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00)
(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská
sauna, aroma sauna)

kúry léčivých minerálních pramenů
• 5 léčebných procedur na osobu
(dle lékařského předpisu)

z od jara do podzimu možnost využití lehátek na hotelové terase
z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle
z Wi-Fi připojení
Termín pobytu

• sestavení individuálního plánu pitné

• 1 aktivní procedura na osobu

20.01.2022 - 28.02.2022
01.11.2022 - 22.12.2022

01.03.2022 - 31.10.2022

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard

3 350 CZK

2 680 CZK

3 700 CZK

2 960 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard

2 125 CZK

1 700 CZK

2 475 CZK

1 980 CZK

250 CZK

200 CZK

250 CZK

200 CZK

1 375 CZK

1 100 CZK

1 375 CZK

1 100 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux
Přistýlka pro dítě 3 – 12 let*

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 35 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení Vaší firemní slevy.

REZERVOVAT
Nabízíme možnost úhrady pobytu alternativně v kombinaci s
platbou kartou Sodexo, Benefit Plus a Edenred.

enjoy the difference…

Využijte pro tento pobyt příspěvek na lázně od 2 000 Kč na osobu a 6 nocí.
12 nocí v lázních pro 2 osoby = příspěvek až 8 000 Kč

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÝ POBYT

7 nocí

Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

z
z
z
z

sklenička Prosecca na přivítanou

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

ubytování v komfortním pokoji

• vstupní lékařská prohlídka

polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

• sestavení individuálního terapeutického

volný vstup do Wellness Resortu hotelu

programu

{ bazén a fitness (8:00-21:00),
{ saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00)

• sestavení individuálního plánu pitné kúry
léčivých minerálních pramenů

(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská

• základní laboratorní screening (od 8 nocí)

sauna, aroma sauna)

• 17 léčebných procedur na osobu / týden

z od jara do podzimu možnost využití lehátek na hotelové terase
z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle
z Wi-Fi připojení

Termín pobytu

(dle lékařského předpisu)
• 3 aktivní procedury na osobu / týden
• konzultace s lékařem v průběhu pobytu

20.01.2022 - 28.02.2022
01.11.2022 - 22.12.2022

01.03.2022 - 31.10.2022

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard

3 500 CZK

2 800 CZK

3 875 CZK

3 100 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard

2 375 CZK

1 900 CZK

2 750 CZK

2 200 CZK

250 CZK

200 CZK

250 CZK

200 CZK

1 375 CZK

1 100 CZK

1 375 CZK

1 100 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux
Přistýlka pro dítě 3 – 12 let*

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 35 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení Vaší firemní slevy.

REZERVOVAT
Nabízíme možnost úhrady pobytu alternativně v kombinaci s
platbou kartou Sodexo, Benefit Plus a Edenred.

enjoy the difference…

Využijte pro tento pobyt příspěvek na lázně od 2 000 Kč na osobu a 6 nocí.
12 nocí v lázních pro 2 osoby = příspěvek až 8 000 Kč

HOLISTICKÝ LÉČEBNÝ
PROGRAM POSTCOVID

min. délka pobytu

7 nocí

Pobyt lze prodloužit o libovolný počat nocí.

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

z
z
z
z

sklenička Prosecca na přivítanou

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

ubytování v komfortním pokoji

• vstupní lékařská prohlídka

polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

• sestavení individuálního terapeutického

volný vstup do Wellness Resortu hotelu

programu

{ bazén a fitness (8:00-21:00),
{ saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00)
(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská
sauna, aroma sauna)

• 18 léčebných procedur na osobu /
týden (dle lékařského předpisu)
• 1x Life test

z od jara do podzimu možnost využití lehátek na hotelové terase
z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle
z Wi-Fi připojení
Termín pobytu

• sestavení individuálního plánu pitné kúry

• fytoterapie v kapkách, vitamín C a D
• inhalace, oxygenoterapie

20.01.2022 - 28.02.2022
01.11.2022 - 22.12.2022

01.03.2022 - 31.10.2022

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard

3 500 CZK

2 800 CZK

3 875 CZK

3 100 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard

2 375 CZK

1 900 CZK

2 750 CZK

2 200 CZK

250 CZK

200 CZK

250 CZK

200 CZK

1 375 CZK

1 100 CZK

1 375 CZK

1 100 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux
Přistýlka pro dítě 3 – 12 let*

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 35 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení Vaší firemní slevy.

REZERVOVAT
Nabízíme možnost úhrady pobytu alternativně v kombinaci s
platbou kartou Sodexo, Benefit Plus a Edenred.

enjoy the difference…

Využijte pro tento pobyt příspěvek na lázně od 2 000 Kč na osobu a 6 nocí.
12 nocí v lázních pro 2 osoby = příspěvek až 8 000 Kč

REDUKČNÍ PROGRAM

7 nocí

Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

z sklenička Prosecca na přivítanou
z ubytování v komfortním pokoji
z plná penze - redukční dieta (servírované menu na snídani, oběd

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:
• vstupní lékařská prohlídka
• sestavení terapeutického programu
• sestavení individuálního plánu

a večeři, + 2x denně svačina)

pitné kúry

{ denně bylinný čaj k obědu a večeři
{ denně 1l minerální vody Magnesia

• základní laboratorní screening

z volný vstup do Wellness Resortu hotelu
{ bazén a fitness (8:00-21:00),
{ saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00)

• Life Test
• konzultace s lékařem
• 18 léčebných procedur (masáže,

(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská

hydrojet, suchá uhličitá koupel,

sauna, aroma sauna)

lymfodrenáž, skotský střik,

z od jara do podzimu možnost využití lehátek na hotelové terase
z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle
z Wi-Fi připojení

Termín pobytu

oxygenoterapie, radiofrekvence,
ultrasharp aj.)
• 7 aktivních procedur

20.01.2022 - 28.02.2022
01.11.2022 - 22.12.2022

01.03.2022 - 31.10.2022

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard

4 375 CZK

3 500 CZK

4 750 CZK

3 800 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard

3 250 CZK

2 600 CZK

3 625 CZK

2 900 CZK

250 CZK

200 CZK

250 CZK

200 CZK

1 625 CZK

1 300 CZK

1 625 CZK

1 300 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux
Přistýlka pro dítě 3 – 12 let*

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 35 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje plnou penzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení Vaší firemní slevy.

REZERVOVAT
Nabízíme možnost úhrady pobytu alternativně v kombinaci s
platbou kartou Sodexo, Benefit Plus a Edenred.

enjoy the difference…

Využijte pro tento pobyt příspěvek na lázně od 2 000 Kč na osobu a 6 nocí.
12 nocí v lázních pro 2 osoby = příspěvek až 8 000 Kč

REDUKČNÍ PROGRAM

14 nocí

Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

z sklenička Prosecca na přivítanou
z ubytování v komfortním pokoji
z plná penze - redukční dieta (servírované menu na snídani, oběd

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:
• vstupní lékařská prohlídka
• sestavení terapeutického programu
• sestavení individuálního plánu

a večeři, + 2x denně svačina)

pitné kúry

{ denně bylinný čaj k obědu a večeři
{ denně 1l minerální vody Magnesia

• základní laboratorní screening

z volný vstup do Wellness Resortu hotelu
{ bazén a fitness (8:00-21:00),
{ saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00)

• Life Test
• konzultace s lékařem
• 36 léčebných procedur ( masáže,

(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská

hydrojet, suchá uhličitá koupel,

sauna, aroma sauna)

lymfodrenáž, skotský střik,

z od jara do podzimu možnost využití lehátek na hotelové terase
z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle
z Wi-Fi připojení

Termín pobytu

oxygenoterapie, radiofrekvence,
ultrasharp aj.)
• 11 aktivních procedur

20.01.2022 - 28.02.2022
01.11.2022 - 22.12.2022

01.03.2022 - 31.10.2022

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard

4 125 CZK

3 300 CZK

4 625 CZK

3 700 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard

3 000 CZK

2 400 CZK

3 375 CZK

2 700 CZK

250 CZK

200 CZK

250 CZK

200 CZK

1 625 CZK

1 300 CZK

1 625 CZK

1 300 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux
Přistýlka pro dítě 3 – 12 let*

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 35 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje plnou penzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení Vaší firemní slevy.

REZERVOVAT
Nabízíme možnost úhrady pobytu alternativně v kombinaci s
platbou kartou Sodexo, Benefit Plus a Edenred.

enjoy the difference…

NA SKOK DO LÁZNÍ

2 noci

Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

z
z
z
z

sklenička Prosecca na přivítanou

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

ubytování v komfortním pokoji

1x klasická částečná masáž

polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

1x parafín na ruce

volný vstup do Wellness Resortu hotelu

1x oxygenoterapie

{ bazén a fitness (8:00-21:00),
{ saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00)
(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská
sauna, aroma sauna)

z od jara do podzimu možnost využití lehátek na hotelové terase
z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle
z Wi-Fi připojení
Termín pobytu

20.01.2022 - 28.02.2022
01.11.2022 - 22.12.2022

01.03.2022 - 31.10.2022

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard

3 500 CZK

2 800 CZK

3 750 CZK

3 000 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard

2 150 CZK

1 720 CZK

2 525 CZK

2 020 CZK

250 CZK

200 CZK

250 CZK

200 CZK

1 375 CZK

1 100 CZK

1 375 CZK

1 100 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux
Přistýlka pro dítě 3 – 12 let*

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 35 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení Vaší firemní slevy.

REZERVOVAT
Nabízíme možnost úhrady pobytu alternativně v kombinaci s
platbou kartou Sodexo, Benefit Plus a Edenred.

enjoy the difference…

ROMANTICKÝ POBYT

2 noci
Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

z
z
z
z
z

sklenička Prosecca na přivítanou

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

láhev Bohemia sektu a ovocný talíř na pokoji

1x klasická částečná masáž

ubytování v komfortním pokoji

1x návštěva privátního sauna
suitu Zlatý Rassoul

polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

1x společná relaxační přísadová

volný vstup do Wellness Resortu hotelu

koupel pro dva

{ bazén a fitness (8:00-21:00),
{ saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00)
(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská
sauna, aroma sauna)

z od jara do podzimu možnost využití lehátek na hotelové terase
z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle
z Wi-Fi připojení
20.01.2022 - 28.02.2022
01.11.2022 - 22.12.2022

Termín pobytu

01.03.2022 - 31.10.2022

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard

–

–

–

–

Dvoulůžkový pokoj Standard

2 500 CZK

2 000 CZK

2 875 CZK

2 300 CZK

250 CZK

200 CZK

250 CZK

200 CZK

1 375 CZK

1 100 CZK

1 375 CZK

1 100 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux
Přistýlka pro dítě 3 – 12 let*

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 35 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení Vaší firemní slevy.

REZERVOVAT
Nabízíme možnost úhrady pobytu alternativně v kombinaci s
platbou kartou Sodexo, Benefit Plus a Edenred.

enjoy the difference…

HLUBOKÝ RELAX

3 noci

Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

z
z
z
z

sklenička Prosecca na přivítanou

PROCEDURY V CENĚ BALÍČKU:

ubytování v komfortním pokoji

1x klasická částečná masáž

polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

1x návštěva privátního sauna

volný vstup do Wellness Resortu hotelu

suitu Královský Hammam

{ bazén a fitness (8:00-21:00),
{ saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00)
(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská
sauna, aroma sauna)

1x společná relaxační přísadová
koupel pro dva
1x společná regenerační koupel
ve floatingovém bazénu

z od jara do podzimu možnost využití lehátek na hotelové terase
z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle
z Wi-Fi připojení
Termín pobytu

20.01.2022 - 28.02.2022
01.11.2022 - 22.12.2022

01.03.2022 - 31.10.2022

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard

3 650 CZK

2 920 CZK

4 000 CZK

3 200 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard

2 450 CZK

1 960 CZK

2 825 CZK

2 260 CZK

250 CZK

200 CZK

250 CZK

200 CZK

1 375 CZK

1 100 CZK

1 375 CZK

1 100 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux
Přistýlka pro dítě 3 – 12 let*

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 35 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení Vaší firemní slevy.

REZERVOVAT
Nabízíme možnost úhrady pobytu alternativně v kombinaci s
platbou kartou Sodexo, Benefit Plus a Edenred.

enjoy the difference…

WELLNESS Á LA CARTE

3 až 6 nocí

Pobyt lze prodloužit o libovolný počet nocí.

Pobyt pro 1 osobu zahrnuje:

z
z
z
z

sklenička Prosecca na přivítanou

PROCEDURY NA VÝBĚR 1 procedura os. / noc:

ubytování v komfortním pokoji

• klasická částečná masáž

polopenze (snídaně, večeře) formou bufetu

• relaxační přísadová koupel (vinná,

volný vstup do Wellness Resortu hotelu

pivní, konopná nebo ovesná)

{ bazén a fitness (8:00-21:00),
{ saunový svět (13:00-21:00, středa, sobota a neděle 9:00-21:00)

• masážní koupel „wellnea“
• perličková koupel

(parní kabina, tepidárium s terapeutickou solnou inhalací, finská

• hydrojet – masážní lůžko

sauna, aroma sauna)

• přístrojová lymfodrenáž

z od jara do podzimu možnost využití lehátek na hotelové terase
z zapůjčení županu po celou dobu pobytu, pantofle
z Wi-Fi připojení

• oxygenoterapie
• parafín na ruce
• inhalace
Každou proceduru z výběru lze během pobytu
opakovat na osobu pouze 1x.
Rozpis procedur pro Vás bude připraven předem.

Termín pobytu

20.01.2022 - 28.02.2022
01.11.2022 - 22.12.2022

01.03.2022 - 31.10.2022

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Běžná cena

Zvýhodněná nabídka**

Jednolůžkový pokoj Standard

3 550 CZK

2 840 CZK

3 925 CZK

3 140 CZK

Dvoulůžkový pokoj Standard

2 200 CZK

1 760 CZK

2 575 CZK

2 060 CZK

250 CZK

200 CZK

250 CZK

200 CZK

1 375 CZK

1 100 CZK

1 375 CZK

1 100 CZK

Doplatek za pokoj kategorie Lux
Přistýlka pro dítě 3 – 12 let*

Uvedená cena je za osobu / noc, včetně DPH. • Doplatek za plnou penzi = 250 CZK / osoba / noc.
Poplatek z ubytování ve výši 35 CZK / osoba / den není zahrnutý v ceně a hradí se v recepci hotelu.
* Cena za dítě zahrnuje polopenzi a volný vstup do Wellness Resortu hotelu Prezident
** Cena po odečtení Vaší firemní slevy.

REZERVOVAT
Nabízíme možnost úhrady pobytu alternativně v kombinaci s
platbou kartou Sodexo, Benefit Plus a Edenred.

Luxury Spa & Medical Wellness
Hotel****S KARLOVY VARY

KRÁTKÉ VIDEO VZKAZY NAŠICH MILÝCH HOSTŮ

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Zuzana Vejvodová

Kryštof Marek

František Špalek

vynikající kardiochirurg

oblíbená filmová
a divadelní herečka

skvělý dirigent, skladatel,
klavírista, textař

zakladatel rodinného
Bio vinařství Špalek

PŘEHRÁT VIDEO

PŘEHRÁT VIDEO

PŘEHRÁT VIDEO

PŘEHRÁT VIDEO

Více informací o Luxury Spa & Medical Wellness Hotelu Prezident ****S
naleznete na www.hotelprezident.cz
Svůj pobyt můžete rezervovat on line přímo u nabídky nebo zde:

REZERVOVAT

E-mail: reservation@hotelprezident.cz
Telefon: +420 355 319 661
Při rezervaci, prosím, uveďte název Vaší instituce.

enjoy the difference…

